Tekrar değerlendirme yerlerinin
nerede olduğunu ve açılış saatler-ini
çöp danışmanlık servisinden öğrenebilirsiniz.
Tekrar çöp değerlendirme yerlerine
aşağıda yazılanları verebilirsiniz:
- Büyük parça çöpler - İnşaat kalıntısı - Eski tahtalar - Mutfak aletleri
- Kağıt/ Karton
- Eski halılar - Elektronik hurda
- Eski madenler - Araba lastiği
- Bahçe çöpleri
- Pil, akü - Floresan lambalar
- Giysiler - Ayakkabılar
- Mutfak yağları
- Mantar ve ambalajlar
Statünün ilkeleri, bir yandan çöpleri ayırma, fakat herşeyden önce
çöp oluşmasını önlemektir.

Çöp oluşmasını önlemek konusun-da
tavsiyelerimiz:
- İçeceklerinizi bir defa kullanılıp atılan
teneke kutu veya şişe yeri-ne, depoizitli
şişelerde alınız.
- Meyve ve sebzelerinizi ambalajsız olartak
satın alınız (örneğin pazarda olduğu gibi)
- Teneke kutuda konserve almayınız.
Cam kavanoz içerisinde konservelik
yiğechleri alınız.

Landratsamt Dachau
Kommunale Abfallwirtschaft

INFO

- Alışverişe giderken yanınıza alışveriş
çantası alınız. Plastik poşet kullanmayınız.
Çöpleri tekrar değerlendirmek yerine
oluşmasını önlemek daha iyidir.
Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki numaray
arayınız: Çöp danışmanlık servisi
Abfallberatung Tel. 08131/ 74-1469
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Yabancı hemşerilerimize
çöp konusunda
Türkçe bilgiler

Kopernikusstr. 24
85221 Dachau
Abfallberatung:
Tel. 08131 74-1463, -1469 und -1470
Fax 08131 74-11701
E-Mail: Abfallwirtschaft@LRA-DAH.Bayern.de
Internet: www.Landratsamt-Dachau.de
Türkisch
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8.00 - 12.00 Uhr
Do
14.00 - 18.00 Uhr
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Çöp cinslerinin birbirinden ayırma listesi

Nasıl imha edileceği

Örnekler

Değerli maddeler

Değeri olmayan maddeler

Organik çöpler Kağıt /
Karton

Şişeler

Plastik + Madeni Zehirli çöpler
ambalajlar

Diğer çöpler

Yemek artıkları,
meyve ve sebze
artıkları, kavhe
peltesi, bahçe
çöpleri

Renklerine
göre ayrılmış
olarak (beyaz,
kahverengi,
yeşil)

Folyeler, bardaklar
vs.

Piller, aküler, floresan
lambalar, ilaçlar, cıvalı
termometreler, sıvı
renkler, içerisinde artık
kalmış olan sprey kutuları,
evden çıkan kimyevi
maddeler, fren sıvısı

Elektrikli süpürge torbası, çocuk
bezi, kedi pisliği, lambalar, kağıt
mendiller, ambalaj olmayan
metaller ve plastikler

Cam
konteynerine
atmak suretiyle
tekrar
değerlendirme
(Recyclinghof)
yerinde imha
edin

Sarı Bidon ile veya
uygun başka bir kap
içerisinde tekrar
değerlendirme
yerinde imha edin

Zehirli çöp arabasına
verin. Hangi tarihte nerede
duracağı, çöp
danışmanlık servisinden
(Abfallberatung)
öğrenilebilir.

Tekrar değerlendirilmesi
mümkün olmayan tüm çöpler, gri
renkli artık çöp bidonuna
atılarak imha edilecektir.

Kahverengi
bidona atınız

Kağıt
Gazete
Karton

Kağıt ve karton
konteynerine
atmak suretiyle
tekrar
değerlendirme
(Recyclinghof)
yerinde imha
edin

Alüminyum folyeler,
beyaz teneke
kutuları vs.

Dachau ilinde 21 adet çöp tekrar
değerlendirme yerleri bulunmaktadır

